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I* CONTES 3 – 6 ANYS 

NOVETATS DE MARÇ 2020 

 

Aquest més seleccionem... 

Títol: El Lobo en [calzoncillos] 

Autor/a: guión: Wilfrid Lupano ; dibujos y colores: Mayana Itoïz 

Editorial: Astronave 

Signatura: I* Lup 

Sinopsi: Ya llega el lobo más famoso de Francia! En el bosque hay un lobo de mirada 
fiera y colmillo afilado, por lo que conviene esconderse, animalillos. Pero ¿de verdad 
puede ser tan malvado si lleva calzoncillos? 

 

Títol: El Mur al mig del llibre 

Autor/a: Jon Agee 

Editorial: La casita roja 

Signatura: I* Age 

Sinopsi: Al centre d'aquest llibre hi ha un mur. A un costat, un petit cavaller amb la 
seva armadura. Està absolutament convençut que el mur el protegeix dels perills 
que amaga l'altre costat: un tigre ferotge, un rinoceront immens i, sobretot, un 

temible ogre que se'l cruspiria en un tres i no res. El nostre jove protagonista no sembla adonar-se'n que 
per darrere s'acosta un cocodril que li dóna un bon ensurt a un pobre ànec, i també una onada que creix i 
creix i continua creixent... Amb aparent senzillesa i un enginy extraordinari, Jon Agee ens parla de com 
n’és, d’important, eixamplar horitzons, obrir-nos a nous mons (interiors i exteriors) que ens enriqueixen i 
són la nostra veritable fortalesa." 

 

Títol: Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa? 

Autor/a: Raquel Díaz Reguera 

Editorial: Thule 

Signatura: I* Dia 

Sinopsi: La Carlota estava farta del rosa i de ser una princesa. La Carlota no volia 
fer petons a gripaus per esbrinar si eren prínceps blaus. La Carlota sempre es 

preguntava perquè no hi havien princeses que rescatessin als prínceps de les urpes dels llops o que 
cacessin dragons o muntessin en globus. 
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Títol: Neda-que-neda 

Autor/a: Leo Lionni 

Editorial: Kalandraka 

Signatura: I* Lio 

Sinopsi: La unió fa la força i el peix petit no sempre ha de témer el gros. Un clàssic 
per abordar la superació de les pors i el valor de la diversitat. 

 

Títol: Tinc una mare i prou 

Autor/a: Text: Francesca Pardi; il·lustracions Ursula Bucher 

Editorial: Picarona 

Signatura: I* Par 

Sinopsi: A casa de la Camil·la són tres: la seva mare, el seu gos Gimmy i ella. 
Per a ella, com per a tothom, la seva és la millor família del món, però un dia a 
l’escola la substituta de la mestra li demana un exercici ben difícil: dibuixar el pare 
que li agradaria tenir.  Un llibre que parla dels nens amb un sol progenitor per 

ensenyar-nos que cada família és única. 

 

I a més… 

 

Et menjo a petons / Carmen Gil; Laure du Faÿ 

La Màquina menjapors/ Carlota Iglesias, Àngels Ribas 

El Burret verd / Anuska Allepuz 

Totes les coses : un llibre de primeres paraules i més / Gaïa Stella 

Petra / Mariann Coppo 

No tinguis por / Chris Haughton 

Vull un gat / Tony Ross 

A Casa meva som… / Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso  

El Lobo en [calzoncillos] : ¡se me congelan! / guión: Wilfrid Lupano ; dibujos y colores: Mayana Itoïz 

Migrants / Issa Watanabe 

El Galliner de la padrina / Tomeu Simó Mesquida, Álvaro Rodríguez 

Aventures al mar amb llop Lupi : juga per entrenar la vista i la ment / Agnese Baruzzi 
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En Joan ha perdut la A : un viatge per l'obra de Joan Brossa / Pep Molist ; il·lustracions de Maria Beitia 

A casa / Victoria Furze 

Sis anys, sis casetes / Josep Gregori; Fran Parreño 

Les Professions / Mariona Cabassa 

Animals de companyia / Ana Galán; il·lustrat per Diego Barletta 

 

 

                     

 

 

 


